
Referat af bestyrelsesmøde i Skt. Jørgensbjerg Lokalråd 

mandag 30.septeber 2019 hos Jeppe, Smedegade 1, 

Til stede: Jeppe, Per, Camilla, Hans og Anne-Marie. 

 Fraværende: Christel.                              

Valg af referent:  

Anne-Marie. 

 

Sommerfest 

Sommerfesten 24.8.19 blev anset som en succes, perfekt vejr, hyggelig 

havevandring og god stemning om aftenen i festteltet. 

 

Dunhammere i gadekæret 

Angående spredning af dunhamrene i gadekæret, som et medlem tidligere 

har rettet henvendelse til lokalrådet om, har Per været i kontakt med Lucy, 

landskabsarkitekt i Roskilde Kommune. Lucy er opmærksom på problemet og 

vil tage ”action”, når tid er. 

 

Brug af Kirkepladsen til private arrangementer: 

Per har fra en kommende tilflytter modtaget forespørgsel om det er muligt 

at låne/leje det grønne område ved kirken til opsætning af festtelt i 

forbindelse med afholdelse af konfirmation i foråret 2020.Til dette har 

bestyrelsen svaret, at vi ikke anbefaler det, idet vi finder det 

uhensigtsmæssigt i forhold til pladsens naboer. I sidste ende er det dog en 

kommunal beslutning, hvordan området kan anvendes. Bestyrelsen finder 

det mest korrekt, at sige nej ved første henvendelse af den slags, i forhold til 

at andre i fremtiden også kunne være interesserede i at afholde lignende 

familiearrangementer på pladsen. 

 

Medlem af Lokalrådet har opfordret bestyrelsen til i fremtiden at sende 

observatør til Den grønne Linies møder (www.dengroennelinie.dk).  

Medlemmet mener, at vi således tidligt kan være orienteret om, hvad der 

sker af trafikmæssige forholdsregler/forbud i vores lokalområde. 

Medlemmet påpegede også, at der stadig kører nogle motorcykler igennem 

Brøndgade. 

Bestyrelsen inviterede det pågældende medlem til vores bestyrelsesmøde, 

hvor vi drøftede problemets omfang og mulige løsninger. Vi blev alle enige 

om, at vi ikke anser nogle motorcyklers gennemkørsel som noget stort 

problem. Dette på baggrund af vores egne erfaringer og på baggrund af, at vi 

ikke har modtaget klager fra Brøndgadebeboere. 

http://www.dengroennelinie.dk/


 

Grundlæggende er vi tilfredse med trafikforhold og skiltningen, som den er 

nu – især når man tænker på fortiden, hvor Brøndgade var åben for trafik i 

begge retninger til STOR gene for beboerne. Det er svært helt at forhindre 

enkelte motorcyklers gennemkørsel (man kan jo ikke bygge en mur!) 

 

Konklusionen blev, at det bestemt er en god ide holde sig orienteret om, 

hvad der sker i nærområdet, men at vi dog ikke agter at opsøge Den grønne 

Linies møder. Umiddelbart kunne vi som direkte naboer til havnen være 

mere interesserede i at prioritere lidt ressourcer på Havneforum. 

 

Mødet sluttede med planlægning Generalforsamling den 23.10. kl 18.30: 

 

- Anne-Marie henter nøgle til DUI-huset. 

- Bestyrelsen møder op senest 17.45 

- Anne-Marie bestiller ca. 25 pizzaer, Per sørger for drikkevarer, Hans for 

kage og projektor. 

- Per spørger om Kalle kan være ordstyrer. 

- Camilla skriver referat 

- Jeppe skriver indkaldelse 

- Per står for regnskabsberetning, Jeppe formandens beretning. 

Vi er meget glade for, at Jan Meiding har givet positiv tilbagemelding på 

vores forespørgsel vedrørende en fortælling om L.A. Ring og L.A. Rings hus i 

Brøndgade som kulturelt indslag på generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



 
 


